
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
محاكمة شيراك بتهمة تشغيل 22 شخصا بوظائف وهمية.

ـ 22 شخصا فقط؟ واهلل لو كان في الشرق األوسط الستحق لقب 
»شريف روما«.

بيت في منطقة القصر يسكنه 150 آسيويا.
ـ وكلما يشتكي احد ترد »الداخلية«: »احنا شكو؟!« عيل منو اللي شكو.. 

أبواللطفواحد»هيئة الزراعة« مثال.

البقاء هلل
بدرية عبداهلل احمد الشطي ارملة احمد جعفر خليل العوضي 
� 72 عام���ا � الرجال: ديوان العوض���ي – الدعية – ت: 
99177193، النس���اء: مبارك الكبير – ق8 – ش11 – م6، 

ت: 97777140.
عنيـزان عياد معتاد الرشـيدي � 70 عاما � اجلهراء: القصر – 
ق4ب – م35 – ش���ارع مسكني الدارمي، ت: 66422800 

.99419739 –
جراح راشد عايش املطيري � 17 عاما � صباح الناصر – ق5 

– ش40 – م8 – ت: 99772088 – 99737784.
هيا مهنا غصن العجمي ارملة عبداهلل فهيد املتلقم � 92 عاما 
� الرجال: القصر � ق4أ – ش5 – م10 – ت: 55779900، 
النساء: العمرية – ق4 – ش6 – م47 – ت: 66919900.

حسن علي احمد االستاذ � 82 عاما � الرجال: الشعب – ديوان 
الكنادرة – مقابل املعاهد اخلاصة، ت: 99395906، النساء: 

كيفان – ق1 – ش11 – م34 – ت: 66678733.
رفاعـي رجعـان فهد راعـي الفحمـاء العازمـي � 80 عاما � جابر 
العل���ي – ق3 – ش27 – م25 – م32 – ت: 97899478 

.99591188 –
حسني مهدي املوسى � 71 عاما � الرجال: بيان – مسجد االمام 
احلسن – ت: 25380795، النساء: الدسمة – ق6 – شارع 

االنباري – م10 – ت: 22532317.
هند فهد عماش الشالحي زوجة محمد هايف املطيري � 38 
عاما � الرجال: الفردوس � ق4 – الشارع العام – ديوان 
النائب محمد هايف بجوار مدرسة الفردوس املتوسطة 
بن���ني – ت: 55485555 – 97179445، النس���اء: صباح 

الناصر – ق4 – م ش31 – م63 – ت: 99555177.
نوير سـالم عيـد الدويهيس ارملة غني���م فهد احليص � 83 
عام���ا � الرميثي���ة � ق3 – ج 36 – م18 – ت: 99014578 

.25625064 –

مواقيت الصالة والخدمات ص41

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

املواطن في الكويت يحيا حالة زعزعة 
متتابعة بشكل مستمر منذ سنوات طويلة 
رغم تعاقب احلكومات واملجالس النيابية 
عليه كل عام مرة أو مرتني، وهو يتساءل: 
من سيحميه وأطفاله من هذه التهديدات 

املتالحقة؟ 
مقاالت كثيرة كتبت ومبادرات من قوى 
الشعب احلية حتدثت بلغة العقل مطالبة 
باسترجاع التوازن الذي افتقدته البالد 
منذ فترة بعيدة، حتى جاء يوم س���قط 
فيه بلدنا كله في قبضة لصوص التقطوا 
رس���الة خاطئة من جراء تلك الزعزعة 
واالنقسام، وها نحن اآلن نعود إلى املربع 

رقم واحد من جديد.
لسنا بحاجة إلجراء استفتاء عام ملعرفة 
رأي الناس فيما يجري، ليس ألن الكتابات 
تعطي مؤش���را كافيا، وال تلك املبادرات 
الوطنية، بل يكف���ي أن نعود الى قاعة 
عبداهلل الس���الم لنج���د أن كل تصويت 
يصب في صالح »التنمية واالستقرار«، 
األول جتده في نتائج انتخابات الرئاسة 
خمس مرات... والثاني في جتديد الثقة 
بوزير الداخلية، داخل قاعة عبداهلل السالم 

وليس على صفحات اجلرائد.
الع���الج لهذه  أي���ن اخلل���ل؟ وم���ا 

املعضلة؟
نحن أمام نفس���ية هذه 12 س���مة من 

صفاتها:
1- خلط املسائل عند مناقشة أي قضية، 
جتده قد استاء من شخص في موضوع 
يتعلق بالرياضة، فإذا به يتش���نج عند 
مناقشة قضية حريق اجلهراء، فإذا اندهش 
مسؤول اإلطفاء قال له »ال أقصدك أنت، 

هذه رسالة الحتاد الكرة!«.
البوصلة..  2- األجندة اخلاصة هي 
)مترير معامالت، توجيه من مركز نفوذ 

أيا كان مسماه(.
3- ال يحت���رم ال���رأي املتخص���ص 
الذي يدلي به املهندس���ون أو األطباء أو 
غيرهم، ينسف دراسات دقيقة استغرق 
إعدادها عدة أشهر بعبارة من نوع »انتوا 

اشفهمكم؟«.
4- عالقة وثيقة بالصحف التي تبحث 

عما يزيد من انتشارها، بأي ثمن.
5- عجول، ال يهمه التثبت من املعلومة، 
األمر الذي يسهل على أصحاب األغراض 
السيئة اصطياده، وإذا اكتشف خطأه غمغم 
بكلمات غير مفهومة، ثم اختفى بصمت 

بغير إصالح للخراب الذي أحدثه!

6- ال يحض�������ر 
اللج���ان البرملاني���ة 
املتخص�ص������ة، وإذا 
فعل فبسبب وجود 
ارتباط  بند معني له 
بأجندته اخلاصة، ثم 

ينصرف.
7- ال يحترم نتيجة التصويت.

8- يجيد حس���م القضايا التي تهمه 
خارج البرملان، بتهدي���د احلكومة التي 
تتردد في املوافقة على املشاريع، ولكنها 
ال تتردد حلظة في اخلضوع للتهديد، مع 

األسف الشديد.
9- له طبيعة ثأرية، يحّول كل خالف 
في ال���رأي الى خالف ش���خصي بحت، 
ويتحني الفرصة لتصفية احلس���اب مع 

من يخالفه الرأي.
10- تتساوى عنده القضايا الكبيرة مع 
الصغيرة في وارد التأزمي، فإما الرضوخ 
املستمر، أو احلرب، مهما كانت املسألة 

تافهة »غريب«.
11- يتالع���ب به احملرر املغمور الذي 
يريد أن يكون مشهورا بسرعة بأن ينسب 
تصريحا لش���خص، وهو يعلم أن ذلك 
يثيره، ثم يه���رول إليه ملعرفة رد فعله 

على ما لم يقله أحد!
12 – في اآلونة األخيرة اجته نحو إحراج 
القيادة السياس���ية بعد النطق السامي 
مباش���رة، مع اختيار تاريخ قريب من 
موعد انعقاد القمة اخلليجية على أرض 

الكويت إمعانا في اإلحراج.
هذه النفس���ية تهدد البالد بالضياع 
ألنها ال تعرف متى تتوقف، بل ال متلك 
القدرة على التصحيح، شعارها »مشيناها 
خطى كتبت علين���ا.. ومن كتبت عليه 

خطى مشاها«.
الناس اليوم يتلفتون بحثا عن منقذ، 
من هذا الذي يريد أن يأكل مس���تقبلهم، 
وقبل���ه حاضره���م، ويتس���اءلون: من 

يحمينا؟
كلمة أخيرة : ش���اهد عمر بن اخلطاب، 
عبداهلل بن مسعود، رضي اهلل عنهما، وهو 
ميشي في املدينة ومن خلفه عدد من طلبة 
العلم من تالميذه ميش���ون خلفه، فرفع 
درته ونفحهم بها حتى تفرقوا وهو يقول: 
»ال تعودوا ملثلها، فإنها فتنة للمتبوع، 
ذلة للتابع« ثم التفت البن مسعود قائال: 
»اجلس في املس���جد، فمن أرادك فليأتك 

هناك«.

أنا الذيب بآكلكم.. وين أمنا تحمينا! 

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

قلن����ا مع بدء األزم����ة االقتصادية 
العاملية انها مبثابة زوبعة عاتية ألقت 
بجمع من الناس في مياه البحر وانهم 
وإن تس����اووا في حلظة السقوط إال 
أن الفارق بينهم سيحدث في سرعة 
اخلروج من ذلك اليم املتالطم فاإلدارة 
الكفؤة هي أشبه بالسباح املاهر الذي 
سيخرج س����ريعا من املاء وسيتلوه 
السباح األقل مهارة وهكذا حتى ينتهي 
األمر بنجاة من ينجو وغرق من يغرق 

ممن لم يتعلموا السباحة.
> > >

ومن ذلك فمع اللحظة األولى لسقوط 
االقتصادين احمللي والعاملي في بحور 
اخلس����ائر واالنكماش بادرت اإلدارة 
الكفؤة ملؤسس����ة اخلليج لالستثمار 
)G.I.C( اململوك����ة بالكامل حلكومات 
الدول اخلليجية باتخاذ اجراءات سريعة 
الخراج نفسها من البحر وتأكيد دورها 
الريادي في إطالق املشاريع التنموية 
التي تدعم اقتصادات الدول اخلليجية 
وتوفر فرص العمل املالئمة ألبنائها.

> > >
فلم تهتز املؤسسة بسبب األزمة ولم 
تقم كغيرها باالنسحاب من املشاريع 
الرئيسية التي ابتدأتها بل أعادت سريعا 
التواجد في  هيكلة نفس����ها وعززت 
مشاريعها، ومن ذلك جناحها الفائق 
في احلصول على التمويل الدولي الالزم 
الستكمال مشروع »الدر« للطاقة في 
البحرين والذي بلغت كلفته اإلجمالية 
2.1 مليار دوالر والكفيل بعد االنتهاء 
منه بتوفير ثلث احتياجات البحرين 

من الكهرباء واملاء.
> > >

كما تبنت اإلدارة التنفيذية ملؤسسة 
اخللي����ج مفهوم ان تك����ون مبادرا ال 
تابع����ا وان تخلق ف����رص العمل بدال 
من انتظارها وم����ن ذلك الدخول في 
استثمارات جديدة متعددة في الدول 
اخلليجية قاربت كلفتها النصف مليار 
دوالر حيث مت إنشاء أكبر شركة إلعادة 
التأمني في اخلليج، كما توجت نشاطها 
في قطاعي احلديد والصلب بإنشاء أكبر 
مشروع في العالم العربي إلنتاج كريات 
احلديد و»الستانلس ستيل« اضافة 
الى مش����روعي »مرافق« و»الشقيق« 

في اململكة العربية السعودية.
> > >

وق����د مت خل����ق 
قاع����دة اختصاص 
عالية الكفاءة ضمن 
جدران املؤسس����ة 
مفه����وم  عل����ى 
ضرورة االستشراف 
املستقبلي، فقطاع 

مزدهر اليوم قد ال يكون بالضرورة أحد 
القطاعات الهامة في املستقبل وطبقا 
لذلك فقد مت خل����ق صندوق للتنمية 
الصناعي����ة والطاق����ة، والتعاون مع 
مؤسسة كونفرس بورد لدراسة أفق 
النم����و االقتصادي في اخلليج خارج 
نطاق النفط وهي دراسة هامة ميكن 
للحكومات اخلليجية االستفادة منها 

في برامج عملها.
> > >

إن تس����ليط الض����وء على جتربة 
أمر هام  مؤسسة اخلليج لالستثمار 
ميكن التعلم منه فهي وإن كانت مؤسسة 
حكومي����ة 100% إال أنها تدار بكف���اءة 
عالية جدا تشابه أجنح إدارات القطاع 
اخلاص، ومعروف ان املؤسسة قد مت 
تأسيسها برأسمال مدفوع قدره 540 
مليون دوالر إال أنها استطاعت خالل 
مسيرتها ان حتقق أرباحا مجمعة زادت 
على 2.9 مليار دوالر عبر االستثمار 
االحت����رازي والبع����د ع����ن القروض 
الكبيرة ذات اآلج����ال الصغي���رة، أو 
القيام مبشاريع ذات مخاطر كبيرة في 
دول أخ��رى ال ميكن السي�����طرة على 

تشريعاتها أو أنظمت����ها النقدية.
> > >

آخر محطة: )1( بينما نحن مشغولون 
في الصراع السياس����ي احلاد، خسر 
مئات اآلالف من الكويتيني من حملة 
أسهم الشركات املساهمة الكويتية 2.9 
مليار دين����ار ال دوالر من مدخراتهم 
خالل شهر أكتوبر فقط، وال أحد يسأل 

عن أحوالهم.
)2( نش����ر في صحف األمس لقاء 
أظهر ان استثمارات بيت التمويل في 
مملكة البحرين فاقت 20 مليار دوالر 
بسبب التسهيالت التي يتلقونها هناك، 
والس����الم والتحية ملن ابتدع قانوني 
8 و9 ل����� 2008 )اجلديد B.O.T( الذي 
»طفش« األموال واالس����تثمارات من 
الب���لد والذي يصر البعض على عدم 

تعديله.

»الخليج لالستثمار« والسباحة ضد التيار
كالم مباشرمحطات

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

قد أك���ون كمراقب ض���د التصعيد 
في هذه الفت���رة بالذات ولكنني وبكل 
تأكيد أملك رأيا حرا لم جتره مصالح 
املنتفعني أو الباصم���ني مع احلكومة 

باحلق والباطل.
ولعلي ال املك كل االحداثيات التي 
ميلكها نواب مجلس االمة اليوم، ولكنني 

اس���تغرب ان تكون تصريحات بعض نواب مجلس االمة 
دائما وأبدا مع احلكومة.

فمثال األخ الفاضل مبارك الوعالن يتكلم عن استجواب 
سيقدمه للوزير د.فاضل صفر، وهو استجواب لم يعرض 

علينا بعد وال ميكننا ان نحكم عليه قبل ان نقرأ مادته.
نعم نحن في بداية عمل املجلس، وبحاجة لوقت للحكم 
على احلكومة وأعمالها، والبلد بشكل عام بحاجة للهدوء 
ولكن مع ذلك ال ميكن ان أظلم اي اس���تجواب قبل ان أقرأ 

مادته على األقل.
أما اس���تجواب االخوة في كتلة العمل الشعبي لوزير 
الداخلية والذي أعلن عنه النائب املخضرم احمد السعدون 
فهو استجواب ال يستحق منا االنتظار حلني رؤية مسودته 

للحكم عليه.
فوزير الداخلية يريد ان يبتعد عن املسؤولية السياسية 
لقضية االعالنات ولو عن طريق اخفاء املعلومات وبالتالي 

فاالستجواب حق وأريد به احلق بعينه.
ولو كنت عضوا في املجلس لبصمت على االستجواب 
بالعشرة بدال من السماح ألي طرف في احلكومة باغتصاب 
حق النواب في اس���تجالء احلقيقة عبر األس���ئلة او عبر 

االستجوابات.
ونح���ن بهذا ال نفرط بالهدوء الواجب اس���تمراره في  
املرحلة املقبلة بل نسعى صادقني ألن تكون للمجلس ايضا 
كرامة، وليس بني قولنا هذا ونصيحتنا للنواب بالهدوء 

والتروي والبعد عن العناد السياسي اي تناقض. 
ذل���ك ان املجلس عليه ان يحافظ على هيبته وكرامته 
في ذات الوقت الذي يحافظ فيه على هدوء البلد واستقرار 
مؤسساته، فإن كان استجواب األخ الوعالن فيه نوع من 
التعجل والشخصانية مثال فسنحاربه عليه، ولكن هذا ال 

ميكن اال بعد قراءة املادة.
أما ان يقوم األخ وزير الداخلية بحجب معلومات مهمة 
عن الناس ثم يكون املطلوب ان نبصم، فهذا عار ال يليق 

بنا، وامنا يليق ببعض التبع!
نصيحة أولى لوزير الداخلية الذي أمطرنا بكذا قضية 
منظورة حاليا امام القضاء، ال حتّول القضية عند الناس 
لقضية ش���خصية، فواهلل ال يحركنا س���وى حبنا لهذا 
البلد، اقول: »قّدم« اس���تقالتك لرئيس الوزراء فأنت اآلن 
ثقل ال داعي له نهائيا، وقد كنت شخصيا أعتقد بضرورة 
استمرارك حتى اجنالء احلقيقة وقد كانت فال تكن موضوع 

التأزمي وشعاره.
والنصيحة األخرى لسمو رئيس الوزراء: أقول أحيانا 
يكون البد من الكي لعالج املشكلة، ولكنها اليوم عندك وبني 

يديك فال تخرجها عنك الى ساحة ال نبتغيها جميعا.

استجواب »ننتظر« واستجواب حق
واضح

الخليفة: أحبطنا محاولة تهريب 2500 كيلو حشيش إلى اليمن
أمير زكي ـ محمد الدشيش

أعلن مدير عام االدارة العامة 
العميد الشيخ  ملكافحة املخدرات 
احمد اخلليفة عن مساهمة الكويت 
في منع ضخ اكبر كمية من مادة 
احلشيش الى دولة اليمن الشقيق، 
مؤكدا ان مساهمة الكويت في منع 
ادخ���ال 2500 كيلوغرام من مادة 
احلشيش تأتي في اطار التعاون 
املواد  العربي املش���ترك ملكافحة 

املخدرة واملؤثرات العقلية.
وق���ال العميد الش���يخ احمد 
اخلليف���ة في بي���ان صحافي ان 

ادارة املكافح���ة الدولي���ة بقيادة 
املقدم يوس���ف اخلالدي اخطرت 
عبر معلومات سرية عن مساعي 
مهربني إلغراق االسواق اخلليجية 
بأكبر كمية من املواد املخدرة، حيث 
أمر مدير عام املكافحة مدير ادارة 
املكافح���ة الدولية بتتبع املهربني 
وضبطهم والتنسيق مع أى دولة 
يسعى املهربون الى استهدافها بهذه 
املخدرات. واضاف العميد اخلليفة: 
مت تتبع الشحنة باعتبار أنها من 
املمكن ان تستهدف الكويت أو احدى 
البلدان اخلليجية ومن خالل تتبع 

خط سير شحنة املخدرات والتي 
تعد هي االكبر خالل العام احلالي، 
تبني استهداف املهربني لدولة اليمن 
الشقيق، وعليه قام العميد اخلليفة 
اليمنية  بالتنسيق مع السلطات 
وعليه مت توقيف الشحنة داخل 
املي���اه االقليمية اليمنية وضبط 
املهربني والش���حنة. وأكد العميد 
اخلليف���ة ان اجهزة املخدرات لن 
تقف مكتوفة االيدي ازاء محاوالت 
الترويج لهذه السموم املخدرة بني 
أوساط بلدان الدول العربية عامة 

والدول اخلليجية خاصة.

نبيل شعيل
 لـ »األنباء«:

توقيعي  عدم  هل 
احتــكار  لعقـد 
حفالت مع »روتانا« 
إهمالي؟! سبـب 
ص 23

تستضيف »األنباء« اليوم مدرب منتخبنا الوطني 
لكرة القدم للناشئني عبدالعزيز الهاجري واملشرف 
نايف القحطاني والالعبني أحمد عبداهلل ومحمد الفهد 
ونواف جازع ومحمد السرهيد ما بني الساعتني 3 و5 
مساء وذلك للحديث حول االجناز الكبير الذي حققه 
ازرق الناشئني في تصفيات كأس آسيا للناشئني في 
ماليزيا والتأهل املستحق للنهائيات بجانب احلديث 
عن استعدادات الفريق للبطولة باإلضافة إلى الرد على 
اسئلة القراء وذلك على الهواتف التالية: 24830514 

� 24830238 � 24830322 � داخلي: 131 � 318.

أزرق الناشئين اليوم وياكم


